
Pytanie 1:

W SIWZ w pkt. 1.1  SIWZ znajduje się następujący zapis:

Rewitalizacja zabytkowego cmentarza (…), obejmująca prace konserwatorskie kaplic 
oraz pomników nagrobnych na odcinkach muru cmentarnego – zachodnim, 
północnym oraz wschodnim, prace konserwatorskie kamieniarki, rewaloryzację 
zabytkowego cmentarza – rewaloryzacja nagrobków i muru zewnętrznego – 
zachodniego, ogrodzenia i małej architektury, prace konserwatorskie elementów 
ceramicznych i klinkierowych, oraz remont dwóch kaplic”.   Ponadto w dokumentacji 
przetargowej znajdują się materiały dotyczące np. ogrodzenia kwater wokół 
nagrobków. Proszę o potwierdzenie, że zakres prac objętych zamówieniem w całości 
został zawarty w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót, lub wskazanie które
prace z dokumentacji przetargowej nie są ujęte w przedmiarze a wchodzą w zakres 
zadania. 

Odpowiedź:

               Całość prac została zawarta w załączonym  do dokumentacji przedmiarze prac. 

Pytanie 2:

W związku z przewidywanym w przedmiarze czyszczeniem chemicznym elementów 
kamieniarki prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający przewiduje rozwiązać problem 
odprowadzania ścieków. Preparaty do czyszczenia kamienia są silnie toksyczne i żrące
a po zastosowaniu należy spłukiwać je wodą a wprowadzać do gleby ich nie wolno, 
jak również mają one zabójcze działanie na wszelką roślinność. Skuteczne 
odprowadzenie ścieków w przypadku cmentarza jest praktycznie niemożliwe. Czy w 
związku z tym Zamawiający przewiduje alternatywne zastosowanie metody 
czyszczenia ścierniwem również do obiektów kamiennych?

Odpowiedź:

            Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z profesjonalną firmą konserwatorską, 
            której doświadczenie pozwoli na prowadzenie prac na obiektach zabytkowych in 
            situ. Zamawiający  oczekuje jednocześnie od Wykonawcy stosowania się do 
            przepisów z zakresu ochrony środowiska.
            Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii przyjętej i zaakceptowanej przez 
            WKZ.

Pytanie 3:



Proszę o wyjaśnienie:

- czego dotyczy pozycja przedmiaru nr 346 i 347 oraz wskazanie dokumentacji 
dotyczącej tego obiektu, 

Odpowiedź:

            Pozycja 346 i 347 przedmiaru dotyczy wykonania nakrywy krypty w Kaplicy II 
            (szczegóły na rys.11 w dokumentacji: Projekt budowlano-wykonawczy, tom 8P).

- czy pozycje 204 i  330 odnoszą się do rekonstrukcji kraty czy do konserwacji? 

Odpowiedź:

             Pozycja 204  dotyczy rekonstrukcji kraty (str. 13 części opisowej i rys. 8 
             dokumentacji: Projekt budowlano-wykonawczy, tom 8P) 
             Pozycja 330 dotyczy  rekonstrukcji kraty (str. 13 części opisowej i rys. 11  
             dokumentacji: Projekt budowlano-wykonawczy, tom 8P) 

- pozycja 407 -„#p93” – co oznacza ten zapis, 

Odpowiedź:

            W przedmiarze jest wskazany zapis #p93,  powinien być #p381.

- w pozycjach 198 i 199 – jest 358,8 m2 czy powinno być 38,88 m2?

Odpowiedź:

            Obmiar został podany w wysokości 358,8 dm2, jednak pozycja kosztorysowa 
            TZKNBK XV 0545-01 jest wyrażona w m2, a więc obmiar wynosi 3,58 m2.




